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KOLIK TVÁŘÍ 
MÁ MOŘE?
Potápí se už čtrnáct let a ženskýma očima vidí 
podmořský svět jinak než muži, lovci snímků velkých 
ryb. Studentka Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích Martina Balzarová 
se zaměřuje na detaily. Třeba korál umí vyfotit tak, 
že člověk má chuť zabořit se do barevného krajkoví 
a snít o lehkosti bytí. 
TEXT: ALENA BINTEROVÁ, FOTO A TEXTY K FOTŮM: MARTINA BALZAROVÁ

Mezi klenoty moří patří tito pestrobarevní živočichové 
- nahožábří plži. Na světě jich existuje několik tisíc 
druhů, každý je jiný. Nejmenší mají pouze pár milimetrů, 
ti největší mohou dorůst až 40 cm. Na snímku je 
hvězdnatka (Chromodoris willani) hledající potravu.

V noci se celý korálový 
útes úplně promění. Denní 

zvířata jdou spát a ven 
vylézá noční směna. Mezi 

ně patří i tzv. tančící 
krevety. Říká se jim tak 

proto, že se velmi zajímavě 
pohybují - popoběhnou, 
zastaví se, změní směr 

a popoběhnou jinam - prý 
jako by tančily tango. 
Na snímku je zřetelně 

vidět rozdíl mezi samcem 
a samičkou. Sameček je 
nahoře vzhůru nohama 

a má zvětšená klepítka.

Korálový útes je krásný 
a velmi bohatý ekosystém plný 

rozmanitých barev a života. 
Na snímku jsou polypy korálu 

Tubastrea coccinea.
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FOTOSTORY  |  HLUBINA

Hadice (Ophiuroidea) jsou mořští 
živočichové patřící mezi ostnokožce 
(Echinodermata). Živí se detritem. 
Dorůstají nejčastěji velikosti kolem 
3 cm. Pohybují se velmi zvláštně 
plazivě, vylézají převážně v noci. Zde 
dvě hadice lezou na mořské houbě, což 
je také živočich. Na této fotografii lidé 
často vidí divokého koně… 

I medúzy mají skrytou krásu. 
Potulují se oceánem a v jejich žahavých 
chapadlech se schovávají drobné rybky 
a korýši bez nebezpečí. V určitých obdobích 
můžeme spatřit pohromadě stovky, tisíce 
medúz na jednom místě – na snímku 
Cephea cephea (květáková medúza).

Muréna nosatá je velmi 
netypická, dlouhá až 2 m 

a přitom tenká jako lidský prst. 
Žije zahrabaná v písku a ven jí 
vyčuhuje pouze hlava. Má také 

jedinečnou sexualitu – v průběhu 
života se mění nejen její pohlaví 

(jako jediný druh murény na světě 
se mění ze samce v samici), 

ale i zbarvení. Nedospělí 
jedinci jsou černí, samice žluté 

a samci  zářivě modří.

Jedna z mých nejoblíbeněj-
ších krevetek a můj hlavní 

objekt výzkumu. Kreveta 
dlouhonohá žije v symbióze 
s mořskými sasankami, ale 

také samostatně. Mnoho 
krevetek se dalo na dráhu 

podmořského doktora a mají 
ordinace rozeseté po celém 

útesu. Rybky v případě potře-
by tyto čisticí stanice navště-
vují a nechávají se ošetřit od 

parazitů a vyčistit rány.

Mnoho mořských obyvatel je 
pro většinu lidí velmi dobře skry-
to – jako tento drobný krabovčík 

Neopethrolistes. Dorůstá nej-
častěji velikosti kolem 2 cm a je 

schovaný většinu času zespod na 
plášti sasanky. Krabovčíci se živí 

tak, že speciálními „sítěmi“ na 
končetinách chytají okolo plující 

plankton a další částečky.
CHRÁNIT KRÁSY OCEÁNŮ 

Fotografi e pětadvacetileté Marti-
ny Balzarové připomínají olejomal-
by mistrů. Čím víc krásy vidí, tím 
víc se chce věnovat mořské biologii 
a ochraně přírody. Svůj sen si plní 
při studiu zoologie na Jihočeské 
univerzitě. Spojuje umění s vědou - 
v Rudém moři zkoumá vztahy mezi 
mořskými sasankami a krevetami, 
účastní se mezinárodních projek-
tů věnovaných výzkumu a ochra-
ně podmořského světa. Zaměřuje 
se na potápění hloubkové, vrakové 
i noční - a hlavně na fotografování 
a natáčení pod vodou. Líbí se jí dob-
rodružství a možnost ukázat lidem, 
proč je nutné chránit moře a oceány. 
„Zpočátku jsem fotila proto, abych 
po ponoru vyhledala a identifi kova-
la živočichy, které jsem pod vodou 
potkala. Postupně jsem tomu začala 
víc a víc propadat a dnes už si ponor 
bez focení nedokážu představit. Po-
řád vymýšlím nové pohledy a kom-
pozice… Stejný živočich působí na 
každé fotce jinak - jednou je cítit ne-
bezpečí, nervozita, jindy porozumě-
ní a radost z kontaktu s člověkem. 
To se nedá naplánovat,“ říká. 
Často se setkává s fotografy nebo 
fi lmaři, kteří v honbě za dobrým 
záběrem křehký podmořský svět 
ničí. Žádná fotka však podle ní ne-
vyváží ani život potápěče, ani smrt 
nějakého jedinečného organismu. 


